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Trump megsértődött Dániára
Mike Pompeo amerikai külügyminiszter 
telefonon tanácskozott dán kollégájával, 
Jeppe Kofoddal, amerikai közlés szerint a 
két politikus az amerikai–dán biztonság-
politikai együttműködésről és Grön-
landról beszélgetett. Morgan Ortagus 
amerikai külügyi szóvivő közleményében 
tudatta: Pompeo és Kofod megvitatta Do-
nald Trump dániai látogatása elhalasztá-
sának ügyét is. Az amerikai elnök kedden 
Twitteren jelentette be, hogy lemondja 
dániai látogatását, mivel Mette Frederik-
sen dán kormányfő közölte: Koppenhá-
gát nem érdekli Grönland megvásárlásá-
nak témája, a Dán Királyság nem akarja 
eladni az autonómiát élvező szigetet az 
Egyesült Államoknak. Trump szerdán 
újságírók előtt sértődötten beszélt arról, 
hogy a dán kormányfő abszurdnak ne-
vezte az ötletét. Az elnök szerint így senki 
nem viselkedhet az Egyesült Államokkal.

Támad a lisztéria Spanyolországban
Spanyolország nemzetközi egészségügyi 
fi gyelmeztetéseket adott ki a lisztériás 
megbetegedések növekvő száma miatt – 
mondta el María Luisa Carcedo spanyol 
egészségügyi miniszter csütörtökön, 
hozzátéve, hogy a fertőzés alapvetően 
a belföldi forgalmazást érinti, és meg-
tették a szükséges intézkedéseket a 
megállítására. Az Európai Uniót és az 
Egészségügyi Világszervezetet is fi gyel-
meztették, mert előfordulhat, hogy 
turisták is megfertőződtek. Az Európai 
Bizottság csütörtökön biztosított róla, 
hogy élénk fi gyelemmel követi a fejlemé-
nyeket, és folyamatos kapcsolatban áll a 
spanyol hatóságokkal. Augusztus 15-e óta 
mintegy 150-en betegedtek meg lisztéri-
ával fertőzött élelmiszerek fogyasztását 
követően az ország déli részén található 
Andalúziában, és egy kilencvenéves nő 
meghalt. A lisztériagyanús esetek száma 
több százra tehető.

Előre hozott választások
lesznek Koszovóban
Feloszlott csütörtökön a koszovói par-
lament, és ezzel megnyílt az út az előre 
hozott választások előtt. A választásokra 
azért van szükség, mert Ramush Haradi-
naj kormányfő július közepén lemondott, 
miután kiderült, a koszovói háborús 
bűnöket vizsgáló bíróság gyanúsítottként 
hallgatja őt meg. Lépését Haradinaj azzal 
indokolta, hogy a testület ne Koszovó kor-
mányfőjét hallgassa ki, hanem egy ma-
gánembert. Hágában végül hallgatással 
védekezett, Pristinába visszatérve pedig 
folytatta kormányfői munkáját, amivel az 
ellenzék nem értett egyet, hiszen koráb-
ban lemondott a tisztségről. Haradinaj az 
előre hozott választáson is indulni kíván, 
és ismét szeretne miniszterelnök lenni. 
Az idő előtti választások ismét lelassítják 
a kis, balkáni ország európai integráció-
ját, és a Szerbiával 2013-ban megkezdett 
megbékélési folyamat sem folytatódhat a 
következő hónapokban.

Kirabolták a miskolci
rendőrkapitány-helyettest
Miskolc egyik legforgalmasabb és leg-
jobban bekamerázott csomópontjában, 
a Villanyrendőrnél támadták meg és 
rabolták ki hárman a város rendőrka-
pitány-helyettesét – írta meg az Index. 
A portálnak a rendőrség is megerősítette 
az értesülést, és azt is hozzátették: elfog-
ták a feltételezett elkövetőket. Az Index 
úgy tudja, hogy a múlt szombati incidens 
során a rendőr gerincének egy csigo-
lyája sérült meg, és a mobiltelefonját is 
elrabolta a három, 15, 16 és 17 éves fi atal, 
akiket előzetes letartóztatásba helyeztek.

BUKAREST FELKAPTA A VIZET, AMIÉRT A NÉMET RENDŐRSÉG A ROMÁNOK UTÁN ÉRDEKLŐDÖTT

Lecsekkolt román szállóvendégek

Román bűnbandák után szimatolva érdeklődött a szállásadóknál a szászországi rendőrség

Diszkriminációval és a román nép 
rossz fényben való feltüntetésével 
vádolja a külhoni románokért felelős 
minisztérium a német rendőrséget, 
amelyik a napokban potenciális bű-
nelkövetőkként állította be a Lipcsé-
be látogató román polgárokat.
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F elháborodásuknak és tiltakozásuknak 
adtak hangot a bukaresti hatóságok 
amiatt, hogy a német rendőrség – 

bűnbandáktól tartva – a román vendégek 
bejelentésére kérte a szállásadókat egy 
hagyományos lipcsei zenei fesztivált meg-
előzően. A nagy port kavart esetre azután 
derült fény, hogy a német sajtó birtokába 
jutott a szász tartományi rendőrség által 
Lipcsében és vonzáskörzetében működő 
szállodákhoz és panziókhoz eljuttatott 
felhívás. A dokumentumban a rendvé-
delmi szervek arra kérik a szállásadókat, 
hogy a Lipcse közelében évente megren-
dezett, idén augusztus 15. és 18. között 
tartott Highfi eld zenei fesztivált megelő-
zően értesítsék a hatóságokat, ha román 
vendégek bérelnek szobát náluk.

A rendőrség arra hivatkozott, hogy az 
előző években több román zsebtolvajban-
da is akciózott a fesztivál idején. A meg-
keresés nyilvánosságra kerülése nyomán 
többen túlkapással, sőt egyenesen rasz-
szizmussal vádolták meg a német rendőr-
séget. Juliane Nagel baloldali parlamenti 
képviselő Twitter-bejegyzésében „gyanús-
nak” nevezte a rendőrség eljárását, és úgy 
fogalmazott: „civilizáltan megfogalmazott 
hivatalos levél formájában érkezik a napi 
fasizmus”. Andreas Loepki, a lipcsei rend-
őrség szóvivője azonban úgy nyilatkozott, 
hogy a felhívást országos szintű adatcsere 
nyomán bocsátották ki, eszerint ugyanis 

azonosítottak egy, a fesztivál idején beve-
tésre készülő bűnbandát.

A történteket a bukaresti kormány 
nem hagyta szó nélkül: a külhoni romá-
nokért felelős miniszter szerda este ke-
mény hangvételű közleményben ítélte el 
a német rendőrség magatartását, amely-
nek kapcsán meglepetésének és aggo-
dalmának adott hangot. Natalia Intotero 
megengedhetetlennek nevezte, hogy a 
Németországban élő vagy az országban 
átutazó románokat hasonló hátrányos 
megkülönböztetésben részesítsék. A tár-
cavezető szerint a német rendőrség által 
alkalmazott diszkrimináció kedvezőtlen 
és igazságtalan fényben tünteti fel az 
egész román népet. A bukaresti kormány 
tagja emlékeztet, hogy Németországban 
850 ezer román, valamint román szár-
mazású polgár él, a közösség az ötödik 
legnépesebb kisebbséget teszi ki a nyu-
gat-európai országban. „Ők jól beillesz-
kedtek az ottani társadalomba, jó hírét 

viszik Romániának, és hozzáadott értéket 
jelentenek a befogadó ország számára” – 
állapítja meg Natalia Intotero.

A külhoni románokért felelős miniszter 
közölte, tárcája a külügyminisztériummal 
együtt nyomon követi az „aggodalomra 
okot adó” ügyet, Románia berlini nagy-
követe pedig már felvette a kapcsolatot a 
lipcsei hatóságokkal. A miniszter szerint 
a lipcsei rendőrség eljárásáról Viorica 
Dăncilă kormányfő is tudomást szerzett, 
és részletes tájékoztatást kért a történtek-
ről, valamint az esetleges fejleményekről. 
„A románok európai állampolgárok, aki-
ket ugyanolyan jogok illetnek meg, mint 
azoknak az országoknak a polgárait, ahol 
munkát vállalnak, átutaznak vagy tanul-
mányaikat folytatják. Bármilyen diszk-
rimináció ellentétes a csatlakozásakor 
valamennyi uniós tagállam által felvállalt 
európai értékekkel” – idézte az Agerpres 
hírügynökség a határon túli románokért 
felelős minisztert.
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Az Egyesült Államok földről indítható új 
manőverező robotrepülőgépet telepít-

het Romániába és Lengyelországba, amit 
Oroszország olyan fenyegetésként értékel-
ne, amelyre válaszolnia kell – jelentette ki 
Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szerdán 
Helsinkiben közölte, az amerikai fegyveres 
erők vasárnap először teszteltek egy több 
mint 500 kilométeres hatótávolságú, mo-
bil indítószerkezetről indított manőverező 
robotrepülőgépet azóta, hogy Washington 
augusztus 2-án felmondta a közepes és 
rövidebb hatótávolságú nukleáris eszkö-
zök felszámolásáról kötött orosz–amerikai 
INF-egyezményt.

Putyin szerint Washington képes lenne 
Romániába és Lengyelországba is telepíte-
ni a rakétarendszert, egy ilyen intézkedésre 
viszont Oroszország megfelelő és viszonos-
ságon alapuló választ lenne kénytelen adni. 
Az orosz elnök elmondta, hogy Helsinki-
ben folytatott tárgyalásai során megvitatta 
fi nn hivatali partnerével a globális stratégi-
ai egyensúly fenntartásának kérdéskörét. 
Moszkva egy nappal korábban a katonai 
feszültség fokozásával, valamint a szá-
razföldi telepítésű közepes hatótávolságú 
rakéták betiltásáról szóló orosz–amerikai 
INF-szerződés tudatos megsértésével vádol-
ta meg Washingtont, miután az Egyesült 
Államok kísérletet hajtott végre egy közepes 
hatótávolságú manőverező robotrepülőgép-

pel. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter 
ugyanakkor szerdán közölte: Oroszország 
ellensúlyozni fogja a NATO kelet-európai 
katonai jelenlétének erősödését, valamint 
az amerikai rakétavédelmi rendszer eleme-
inek romániai és lengyelországi megjelené-
sét. Sojgu a tárca kollégiumának moszkvai 
tanácskozásán elmondta, a katonapolitikai 
helyzetet a NATO kelet-európai katonai je-
lenlétének erősödése, az Egyesült Államok 
rakétavédelmi rendszerének lengyelországi 
és romániai telepítése, valamint a szövetség 
Finnországgal és Svédországgal folytatott 
katonai együttműködésének kiszélesítése 
jellemzi. „A keletkező fenyegetések semlege-
sítésére intézkedések komplexumát fogjuk 
megvalósítani” – tette hozzá a miniszter.

Szigorítaná a román kormány a személy 
elleni bűntettek esetén kiróható bün-

tetést, és módosítaná a házkutatással, va-
lamint a feltételes szabadlábra helyezéssel 
kapcsolatos szabályozást. A büntető tör-
vénykönyvet (btk.) és a büntetőeljárási tör-
vénykönyvet (betk.) módosító sürgősségi 
kormányrendelet tervezetét csütörtökön is-
mertette Ana Birchall igazságügyi miniszter. 

A rablás révén történő szabadságfosztás ket-
tőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 
lenne büntethető, emellett a házkutatásra 
vonatkozó kérelmet azonnal el kell bírálni 
(a jelenleg hatályos betk. 24 órás határidőt 
ír elő). A házkutatással kapcsolatos másik 
módosítás értelmében tettenérés esetén ez 
6 óra előtt és 22 óra után is elvégezhető. „A 
caracali tragédia rávilágított arra, hogy van-

nak javításra szoruló dolgok. Nem lehetünk 
és nem is akarunk közömbösek maradni az 
elmúlt időszakban történt, a teljes romániai 
társadalmat megrázó tragédiákkal szem-
ben. A célunk az, hogy a hatóságok tudja-
nak megfelelően fellépni az állampolgárok 
és a jogrend védelmében, és ehhez megfe-
lelő eszközökre van szükségük” – hangsú-
lyozta a miniszter. (R. Sz.)

Amerikai manőverező robotrepülők Romániában?

Szigorúbb büntetés vár az erőszakos bűnözőkre




